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EDITAL PROGRAD/COPS Nº 004/2013
TRANSFERÊNCIA EXTERNA PARA O ANO LETIVO DE 2014

EDITAL DE INSCRITOS COM O ENSALAMENTO
E
MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A PROVA DE HABILIDADE ESPECÍFICA

A Universidade Estadual de Londrina, por meio da Coordenadoria
de Processos Seletivos - COPS, em observância ao disposto na Resolução CEPE Nº 097/2012 e no
Edital Prograd /Cops nº 003/2013, torna público:
I.

a relação dos candidatos aptos a prestarem o Exame de Seleção com os respectivos horários
e locais de Provas, conforme anexo único, portando documento de identificação (original) e
cartão de inscrição prescritos no item 4.7 do Edital Prograd/Cops nº 003/2013;

II. a disponibilização do cartão de inscrição do candidato, no site www.cops.uel.br, a partir das
17h do dia 14/10/2013, conforme itens 3.14, 4.5 e 4.6 do Edital Prograd/Cops nº 003/2013.
III. a relação de materiais necessários aos candidatos inscritos em cursos que tenham Prova de
Habilidade Específica:
CURSO

MATERIAL PARA A PROVA DE HABILIDADE ESPECÍFICA

Arquitetura e
Urbanismo

O candidato deverá trazer lápis de cor e lápis grafite.
Não será permitido o uso de instrumentos de desenho como réguas,
esquadros, compassos e similares.

Não há necessidade de material específico. Trazer lápis, borracha e
Comunicação Social
Habilitação: Jornalismo caneta esferográfica transparente com tinta preta.

Enfermagem

O candidato deverá apresentar-se de jaleco branco (sem
identificação), sapato fechado, sem adornos, com cabelos presos e,
no bolso, apenas canetas azul e vermelha e termômetro.

Letras – Habilitação:
Licenciatura em Língua
Inglesa e Respectivas
Literaturas

Não há necessidade de material específico. Trazer lápis, borracha e
caneta esferográfica transparente com tinta preta.
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Música

O candidato deverá trazer consigo o instrumento musical a ser
utilizado na prova.

Odontologia

O candidato deverá trazer:
- Conjunto de pontas diamantadas para preparo protético;
- Caneta de alta rotação;
- Micro-motor;
- Peça reta;
- Baixa rotação;
- Manequim odontológico com dentes artificiais hígidos;
- Broca maxi-cut de tungstênio;
- Escova de polimento para peça reta;
- Disco de feltro para peça reta;
- Pasta para polimento de resina acrílica;
- Placa de dentes de estoque da região anterior superior;
- Adaptador de brocas de alta rotação para baixa rotação;
- Resina acrílica na cor 66 (monômetro e polímero);
- Vaselina sólida ou líquida;
- 3 potes dappen;
- Pincéis para trabalhar com resina acrílica;
- Espátulas nº 1, nº 24, Le Cron e outras que julgar necessárias;
- Sonda exploradora;
- Espelho clínico;
- Pinça clínica;
- conta-gotas;
- Pinça hemostática.

Londrina, 14 de outubro de 2013.

Profª Drª Cristina Valéria Bulhões Simon,
Coordenadora da COPS.

Prof. Dr. Ludoviko Carnascialli dos Santos,
Pró-Reitor de Graduação.

